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Waarom een leidraad voor 
paddenstoelvriendelijk beheer?

We zijn met zijn allen meer dan ooit bewust bezig met natuur, biodiversiteit en het 
milieu. Burgers, natuurverenigingen maar ook lokale overheden voorzien 
insectenhotels, hangen vogelnestkasten op, stellen maaiwerkzaamheden uit ten 
voordele van planten,  bijen en vlinders, ... Maar tot op heden worden de padden-
stoelen nog vaak vergeten in dit lijstje.

 ▼ Papagaaizwammetje © Ronny Merken
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Niets uit deze uitgave, zelfs gedeeltelijk, mag openbaar gemaakt worden, gereproduceerd worden, vertaald of aangepast, onder enige 
vorm ook, hierin inbegrepen fotokopie, microfi lm, bandopname of plaat, of opgeslagen worden in geautomatiseerd gegevensbestand 
behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever.

Veel mensen denken onterecht dat 
paddenstoelen een herfstf enomeen zijn. Niets is 
minder waar. Paddenstoelen vinden we het hele 
jaar door. Het grootste deel van de zwam leeft  
onder de grond en is langere ti jd onzichtbaar. 
Pas als het vruchtlichaam - de eigenlijke padden-
stoel - begint te groeien, verraden ze hun bestaan. 

Nog zo’n misverstand is het idee dat 
paddenstoelen enkel voorkomen in bosrijk ge-
bied. Ook in voedselarme, weinig verstoorde 
graslanden treff en we - soms zeer zeldzame - 
soorten aan. Met beperkte inspanningen en 
een aangepast groenbeleid kunnen heel wat 
wegbermen, parkgazons, tuinen en kerkhoven vlot 
omgevormd worden tot een uitstekend biotoop 
voor zeldzame schraalgrasland-paddenstoelen.

En niet alleen de paddenstoelen profi teren 
hiervan. Schrale gazons zijn vaak erg bloemrijk 
en vormen een uitstekende nectarbron voor al-
lerlei insecten. Bepaalde paddenstoelsoorten 
helpen bij het reduceren van klein organisch ma-
teriaal en verbeteren de totale leefomgeving van 
bomen en planten. Reden genoeg om padden-
stoelen de aandacht te geven die ze verdienen.

Deze leidraad is een zorgvuldig samengestelde 
verzameling van prakti sche ti ps die toegepast 
kunnen worden in het groenbeheer van open-
bare besturen maar evengoed in de privé-
tuin. Het gaat zowel om gazons als over gras-
landen. We focussen op zowel de algemene 
soorten als de zeldzame. Dit is om een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren bij het brede publiek.

Via deze publicati e hopen we openbare besturen 
en andere geïnteresseerden te informeren, te over-
tuigen en te helpen om hun gazons op een ecolo-
gische manier te beheren en hiermee de groei van 
graslandpaddenstoelen te bevorderen. Maar geniet 
ook van de prachti ge diversiteit aan paddenstoelen 
die te vinden zijn in de volgende hoofdstukken.

Roosmarijn, Bregt en Sven.
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Ecologie en indeling van paddenstoelen

Boombegeleiders of symbionten 

▲ Plooirokje © Roosmarijn Steeman      

▼ Zwartwordende wasplaat © Roosmarijn Steeman

▲ Echte tonderzwam © Eddie Maes 

▲ Gewoon eekhoorntjesbrood © Vic Van Dyck 

▲ Sombere honingzwam © Marjon van der Vegte

Opruimers of saprofyten

Opruimers zijn schimmels die leven van dood 
organisch materiaal zoals dood hout, dode 
bladeren, mest, afgestorven grasresten, …. . Het 
zijn de compostmakers onder de paddenstoe-
len. Ze werken mee aan de kringloop van stik-
stof, koolstof, fosfaten en mineralen. Zonder op-
ruimers van dode bladeren zouden we in het 
bos op een metershoog pak bladeren lopen. 
Het Eikenbladzwammetje is een veel 
voorkomende opruimer van bladeren van al-
lerlei loofbomen. De Echte tonderzwam is een 
opvallende verschijning die leeft op dood hout. 
Deze parasiet leeft, nadat hij zijn gastheer ge-
dood heeft, verder als opruimer.  

Opruimers in het gazon
                                                                                     
Graslandpaddenstoelen zijn een bijzondere ver-
schijning onder de opruimers. Ze groeien in ge-
schikte graslanden en zijn in diverse kleuren en 
vormen waar te nemen.

Deze paddenstoelen halen hun voedingsstoffen 
uit afgestorven graswortels en wortels van andere 
planten. Ze veroorzaken, in tegenstelling tot wat de 
meeste mensen denken, géén schade aan het ga-
zon!

Veel soorten graslandpaddenstoelen hebben een 
specifieke voorkeur voor een bepaald leefgebied. 
Bepaalde soorten staan het liefst tussen de mos-
sen. Anderen verkiezen een rijkere bodem en nog 
andere zwammen zijn enkel op schrale, ongestoor-
de bodems terug te vinden.  Het  is  dus  moeilijk 
om hen te linken aan  één specifieke standplaats.

De graslandpaddenstoelen, die een voorkeur voor 
een schrale bodem hebben, zijn een zeldzame ver-
schijning in Vlaanderen. 

Deze zijn, net zoals orchideeën, indicatoren voor 
waardevolle graslanden! Paddenstoelvriendelijk 
gazonbeheer moet dan ook worden toegepast met 
als doel de paddenstoelen op schrale, ongestoorde 
bodems te verkrijgen op middellange termijn. 
Na 5 tot 10 jaar van goed beheer kunnen de eerste 
zeldzame schraalgrasland-paddenstoelen zich al la-
ten bewonderen. 

Bij beginnende verschraling is wellicht de Zwart-
wordende wasplaat één van de eerste die zal ver-
schijnen.

Op basis van hun bouw en de manier waarop ze aan voedsel geraken, behoren 
zwammen, naast de planten en de dieren, tot een apart rijk – het fungirijk. 

Het fungirijk kent een grote groep microscopisch kleine zwammen. Deze zijn kleiner 
dan 1mm en worden microfungi genoemd. In deze leidraad concentreren wij ons 
echter op de macrofungi die met het blote oog waarneembaar zijn.  

Zwammen bezitten geen bladgroen zoals planten en geen mond- en darmkanaal 
zoals dieren. Ze moeten zich dus op een andere manier voorzien van 
voedingsstoffen. Binnen de familie van de zwammen onderscheiden we drie 
ecologische groepen: parasieten, boombegeleiders en opruimers.

Boombegeleiders leven intens samen met planten 
op een manier waar beiden voordeel uit halen. 
Er wordt aangenomen dat meer dan 80% van alle 
planten in symbiose met zwammen samenleven.

Bij deze samenlevingsvorm levert de boom suikers 
aan de zwam in ruil voor water en mineralen.  Deze 
uitwisseling van voedingsstoffen is voor veel bo-
men onmisbaar voor hun voortbestaan. 

Het fijn netwerk van zwamdraden kan vlot water 
en mineralen uit de grond halen en aan de boom 
geven. Voor de aanvoer van koolhydraten of sui-
kers zijn de zwammen dan weer afhankelijk van de 
bomen. Dit samenlevingscontact is voor plant én 
zwam noodzakelijk om te overleven.

Dit samenwerkingsverband tussen zwammen 
en bomen gebeurt via mycorrhiza's waarbij  de 
zwamdraden  in (endo) en rond (ecto) de wor-
tels groeien. Het zijn vooral de   ectomycor-
rhiza's die voor grote vruchtlichamen zorgen.

Parasieten

Parasieten doen zich tegoed aan levende 
(verzwakte) bomen, planten of zelfs dieren. Ze 
kunnen bij de gastheer zoveel schade aanbren-
gen dat deze hierdoor gedeeltelijk of geheel af-
sterft. De meeste parasieten tasten enkel ver-
zwakte bomen aan, vaak nadat de wortels of 
takken beschadigd werden. In de meeste ge-
vallen kunnen bomen nog lang overleven met 
een aantasting. Een bekend voorbeeld van een 
beruchte parasiet is de Sombere honingzwam.

Een gekend voorbeeld hiervan is Gewoon 
eekhoorntjesbrood, een soort die o.a. samenleeft 
met de Zomereik op voedselarme bodems.      
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▼ Gewone heksenboleet © Yan Verscheuren: Komt vooral bij eiken en beuken voor, zelden bij 
naaldbomen, vooral in schrale wegbermen en lanen met oude bomen op droge, zure bodemsVerschil symbiont en saprofyt in 

praktijk?

De vruchtlichamen van een symbiont zijn bo-
dembewonend en bevinden zich steeds in de 
omgeving van een boom. Natuurlijk vind je ook 
saprofyten op de bodem onder de boom. Wan-
neer je echter de steelvoet van een saprofyt 
vrijmaakt, merk je meteen zwamdraden die met 
het strooisel vergroeid zijn. Bij een symbiont is 
dit niet het geval, ook al hangt er strooisel aan 
de steelvoet, dan is het helemaal niet verstren-
geld met zwamdraden. Bij het plukken van het 
vruchtlichaam komt bij een saprofyt altijd een 
pak strooisel mee, bij een symbiont hooguit aar-
de of een weinig loshangend strooisel.
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Algemene gazonpaddenstoelen

▼ Geschubte inktzwam © Bregt Roobroeck

▲ Grijsbruine grasmycena © Roosmarijn Steeman

▲ Gazonvlekplaat  © Raf Sienaert

▲Oranjegeel trechtertje © Chris Bruggeman

De juiste foto nemen
We komen het allemaal wel tegen dat we niet 
weten welke paddenstoel voor onze neus staat. 
Een foto voor determinatie dan maar en raad 
vragen op waarnemingen.be? Ja, maar fotogra-
feer zeker ook de onderkant. Dit is cruciaal voor 
een juiste soortbepaling.

Gazons zonder bomen

Wanneer er geen bomen in of langs het gazon staan 
heb je te maken met saprofyten; de opruimers van 
dood organisch materiaal. Deze paddenstoelen zijn 
meestal opruimers van dode grasresten en berok-
kenen in tegenstelling tot wat velen denken geen 
schade aan het gazon. Opruimers komen elk jaar 
ongeveer op dezelfde plek terug, zolang er genoeg 
voedsel is. De eigenlijke zwam, de zwamvlok, over-
leeft vaak jaren ondergronds. Pas in de herfst wor-
den de vruchten, de paddenstoelen, gevormd. 

Algemeen voorkomende families in verschillende 
graslandtypes zijn: Breeksteeltjes, Vlekplaten, 
en Mycena’s.

De mosrijke gazons vormen een geschikt biotoop 
voor Mosklokjes en Trechtertjes.

Als het in de herfst begint te regenen en de nachttemperaturen nog boven het vries-
punt blijven, schieten de paddenstoelen uit het gazon. Zelfs bij een droog nazomer-
weer is het hoogseizoen van de paddenstoelen begonnen. Ideaal dus om eens te 
kijken welke soorten we vinden. Toch is het op naam brengen van graslandpadden-
stoelen moeilijker omdat de meesten kleiner zijn dan hun bosbroeders. Hieronder 
vind je de meest voorkomende soorten, ingedeeld in gazons met bomen en deze 
zonder bomen.

Typisch voor bemeste gazons is het voorkomen 
van inktzwammen. Deze zijn vaak goed vertegen-
woordigd in gazons.

Grijsbruine grasmycena's komt voor in de al iets 
schralere graslanden/gazons.

Hoe determineren?

Het blijft voor een leek altijd enorm moeilijk 
om paddenstoelen te determineren. Maar ben 
je toch (een klein beetje) gebeten dan heeft 
Natuurpunt een determinatiesleutel voor begin-
ners. Je kan die raadplegen op: 
https://issuu.com/natuurpunt/docs/paddenstoe-
len_60_gemakkelijk_herkenbare_soorten  of google op 
'natuurpunt 60 gemakkelijk herkenbare padden-
stoelen'.

Meer info over paddenstoelen in gazons kan je 
vinden op de website van Natuurpunt: 
https://www.natuurpunt.be/pagina/gazonpaddenstoelen
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De verborgen boom

▼ Vliegenzwam in een holte van een berkenwortel © Bregt Roobroeck

▲ Een niet zo concurrentiekrachtig gazon in een typisch openbaar gazonperk: te herkennen aan de dicotylen zoals Madeliefje. Deze 
types gazon zijn een goede start voor het huisvesten van (schraalminnende) gazonpaddenstoelen © Bregt Roobroeck

▼ Een gazon geschikt voor schraalgraslandpaddenstoelen: te herkennen aan de dicotylen, veel meer mos dan hierboven, weinig gras-
sprieten... © Roosmarijn Steeman

Boomsoorten eigen ecosysteem
Het boomsoorten eigen ecoysteem (BEE), ontwikkeld door mycoloog Ger-
rit Jan Keizer, legt duidelijk en uitvoerig de link uit tussen de boom en 
de verschillende boombegeleidende paddenstoelen. Het wordt meer en 
meer gebruikt in de boomverzorgingswereld om de standplaats en de con-
ditie van de boom te beoordelen via een Mycological Tree Assessment. 
Het boek 'Mycological Tree Assessment: geen bomen zonder zwammen' 
behandelt uitgebreid deze thematiek.

Met het BEE, ook wel de verborgen boom genoemd, bedoelt de mycoloog 
eigenlijk het complexe bodemvoedselweb van bodemflora en fauna rond 
de boom. In het web vindt namelijk de communicatie en de intensieve 
ruilhandel plaats in voedingsstoffen en suikers tussen mycorrhizasymbion-
ten en fijne boomwortels. Kerngedachte is dat de boom centraal staat in 
zijn eigen BEE en deze zelf beïnvloedt. Elke boomsoort beschikt grofweg 
over een eigen typisch bodemvoedselweb en is dynamisch doorheen zijn 
opeenvolgende levensfasen.

Bemesting rond de boom in het gazon

Verzuring, vermesting, verdichting, vernatting en verdroging van de stand-
plaats rond de boom beïnvloeden het BEE en heeft dus direct of indirect 
invloed op de paddenstoelen in je gazon. De paddenstoelengemeenschap 
verandert veelal van specialisten naar generalisten bij bovenstaande ver-
anderingen. Hierdoor zal het wortelstelsel en de daarvan afhankelijke 
overige delen van de boom niet voldoende beschermd worden tegen pa-
rasieten waardoor de boom minder voordeel kan halen uit zijn BEE. Het 
is dus belangrijk om niet te bemesten met anorganische producten zo-
als de typische commerciële producten te vinden in de doe-het-zelfzaak 
of groothandel. Beter is om organisch materiaal of houtsnippers van de 
boom zelf te gebruiken.

Gazons met bomen

Indien er eik, beuk, haagbeuk, berk, hazelaar, linde, 
els of wilg in het gazon (of in de nabijheid) staan, 
maak je kans op mycorrhizapaddenstoelen. Dit zijn 
paddenstoelen die als in een gelukkig huwelijk sa-
men leven met bomen, zodat beiden er voordeel 
uit halen. We noemen deze soorten de symbioten 
of boombegeleiders: ze beschermen de boom, hel-
pen hem aan voedingsstoffen en zijn onontbeerlijk 
op voedselarme bodems. Het merendeel van de 
symbionten kunnen geen bemesting verdragen. Te-

veel bemesten van je gazon kan dus indirect scha-
delijk zijn voor de bomen in je tuin!
Voorbeelden van opvallende boombegeleiders zijn: 
Amanieten, Boleten, Russula's, mekzwammen.

De alom gekende Vliegenzwam behoort tot de 
amanieten. Ze leven vooral samen met boomsoor-
ten zoals berk, eik, beuk, den en spar.



1312 ► Ivoorkoraaltje: een mooie maar vrij zeldzame 
gazonpaddenstoel © Roosmarijn Steeman
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De geheimzinnige heksenkring

▼ De Weidekringzwam, een algemeen voorkomende soort, is geel tot okerbruin en heeft 
meestal een bult in het midden zoals op de foto. De plaatjes staan vrij ver uit elkaar, de 
sporen zijn wit en de steel is zeer taai ©  Bregt Roobroeck

▲ Berkenboleet die samenleeft met een berk © Henk Breij

Waarom heet het nu een heksenkring?
De Nederlandse naam is afgeleid uit de gedachte dat 
heksen (soms vermomd als katten) op die plek ge-
danst zouden hebben.

Weetje
De oudste bekende heksenkring, die alleen vanuit 
een vliegtuigje of luchtballon is waar te nemen of op 
luchtfoto's is vast te leggen, is een kilometer in door-
snee en ongeveer 700 jaar oud.

► Weidekringzwam; een soort die vaak in
heksenkringen wordt waargenomen © Ronny Buysse

Een gekend fenomeen bij paddenstoelen zijn hek-
senkringen. Het is een groep van paddenstoelen 
die in een cirkel in het gazon groeit.
Alle paddenstoelen van de cirkel zijn afkomstig van 
één zwamvlok (mycelium) die elk jaar groter wordt. 
Juist naast de paddenstoelen heeft het gras een 
donkergroene kleur, omdat daar extra voedings-
stoffen vrij komen waardoor het gras harder groeit.  

De zwam heeft een impact op je gazon omdat het 
in concurrentie treedt met het gras voor water 
waardoor bij droog herfstweer het gras op die plek 
iets sneller zal uitdrogen.

Door de concurrentie met het gras groeit het ga-
zon minder fel op de plaats waar de paddenstoe-
len staan, niet errond. De vruchtlichamen van de 
zwam bevinden zich aan de rand van de kring, niet 
binnenin. Hierdoor moet je pleksgewijs minder 
maaien. Ook komen er kruiden die in minder voed-
selrijke plaatsen groeien. 
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Om het voldoende concreet te maken bekijken we een doorsnee gazon in een West-
Vlaamse gemeente. Het gazon bestaat al decennia lang en is hoofdzakelijk een speel-
gazon voor de kinderen. Een perfect gazon hoeft het zeker niet te zijn. De foto's zijn 
genomen in oktober 2019 toen het najaar warm en nat was. Het doel van deze case 
is om aan te tonen dat een speelgazon in een tuin perfect kan in combinatie met ga-
zonpaddenstoelen. Het zijn dan misschien niet de schrale gazonpaddenstoelen maar 
later kunnen bepaalde zones evolueren naar habitats geschikt voor schraalminnende 
gazonpaddenstoelen.

Een typisch gazon bij een particulier

▼ Een speelgazon met kenmerkende paddenstoelen van de matig bemeste klasse (maw algemene soorten) ©  Carl Goderis

▼ Blanke champignonparasol ©  Carl Goderis ▼ Blanke champignonparasol ©  Carl GoderisInfo over het gazon

De eigenaars van het gazon kochten de woning met 
tuin zo'n 8 jaar geleden. De vorige eigenaar verwaar-
loosde grotendeels het gazon waardoor mos talrijk 
aanwezig was. 
Het jaar van de overname werd het gazon hersteld 
door te verticuteren, pleksgewijs herin te zaaien en  
te bemesten. Sindsdien bemesten de eigenaars het 
gazon slechts om de 2 jaar. Er wordt niet bekalkt en 
niet geverticuteerd.

▲ Rijpe Afgeplatte stuifzwam © Carl Goderis▲ Bruine satijnzwam © Carl Goderis
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Als we praten over een paddenstoelvriendelijk beheer dan is het interessant om te 
weten wat het eindresultaat kan zijn. Hieronder tonen we een gazon waarbij zeld-
zame en waardevolle schraalgraslandpaddenstoelen te vinden zijn. Het gazon is te 
vinden bij een reststukje groen van een ziekenhuis.

Een typisch schraalgrasland

▼ Russula sp. ©  Bregt Roobroeck

▼ Mos en gazonpaddenstoelen gaan goed samen. Maar als we spreken over een echt waardevol schraalgras-
land dan is onderstaande foto een referentie voor de hoeveelheid mos die je moet hebben ©  Bregt Roobroeck

▼ Een onopvallende natuurparel: een schraalgrasland met wasplaten in Torhout aan het ziekenhuis ©  Bregt Roobroeck

▲ Berkenboleet © Bregt Roobroeck
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Waarom een beheer voor paddenstoelen 
in mijn gazon of grasland?

Tegenwoordig heerst een trend in onze maatschappij om alles kritisch onder de loep 
te nemen en dat alles een direct nut moet hebben. Soms terecht, soms niet. Het 
indirecte effect is dat deze trend ons aanspoort om aan zelfkritiek te doen. De vraag 
rijst dan ook: waarom een paddenstoelvriendelijk beheer? In dit hoofdstuk proberen 
we hier dieper op in te gaan.

▲ Hyfen verbeteren de bodemstructuur door het vormen van bode-
maggregaten. Foto © Ghazi Al-Karaki.▲ Bovenstaande afbeelding (© Nitare 1988) toont aan dat een 

grasperk al een vrij hoge mycologische waarde heeft van zodra er 
enkele kenmerkende graslandpaddenstoelsoorten voorkomen. Je kan 
op deze manier makkelijk een inschatting maken hoe waardevol het 

grasland is: lokaal, regionaal of nationaal.

▼ Knoopkruid in een bloemenweide © Roosmarijn Steeman

Bodemhelden

Bodemschimmels zijn onmisbaar voor de bodem. 
Ze ruimen onder andere organisch materiaal op 
zoals bladeren en dode wormen en zetten het om 
in voedsel voor planten en andere bodemorganis-
men. Dit maakt sommige organismen erg afhanke-
lijk van hen. 

Veel boomsoorten bijvoorbeeld kunnen niet groei-
en zonder de aanwezigheid van bepaalde bodem-
schimmels, waarmee ze in symbiose leven. De 
schimmels nemen fosfor en andere voedingsstof-
fen uit de bodem op en transporteren het naar de 
boomwortels, in ruil voor koolstof en energie. Ook 
insecten zoals het vliegend hert en enkele mieren-
soorten zoeken graag het gezelschap van bepaalde 
bodemschimmels op, voor de voeding van hun lar-
ven of een volledige kolonie.

Maar dat is nog niet alles. De kleverige draden van 
bodemschimmels houden gronddeeltjes samen 
(aggregaatvorming), wat de waterbergende functie 
van de bodem bevordert. En de farmaceutische of 
agrochemische sector zou niets zijn zonder bodem-
schimmels, want zij produceren voor hen enkele 
nuttige stoffen, zoals antibiotica.

Voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Ener-
gie van de Vlaamse overheid volstaat dit om bo-
demschimmels (en dus eigenlijk ook paddenstoe-
len) uit te roepen tot bodemhelden. 

Kostenbesparend

Gazons minder vaak maaien is niet alleen kosten-
besparend, maar ook een pluspunt voor de natuur. 
Daar het gras langer zal groeien is er mogelijk wel 
een omvorming van het machinepark nodig, maar 
op lange termijn is dit nog steeds rendabeler. Er 
wordt op arbeidskosten bespaard. 

Maar wat is het nut nu van biodiver-
siteit?
Het begint stilaan een containerbegrip te wor-
den maar biodiversiteit is en blijft zeer belang-
rijk voor onze maatschappij. Het is onderdeel 
van een ecosysteemdienst. Dat is een dienst dat 
een ecosysteem bv. bos, grasland... biedt voor de 
maatschappij. Voor schrale graslanden kan dit 
o.a. wateropvang, habitat voor bestuivers van 
onze gewassen/fruit, luchtzuivering, koolstofop-
slagplaats zijn.Historische waarde van 

schraalgraslanden

De natuurbehoudswet en –regelgeving (Natuur-
decreet, 1997) beschermt waardevolle graslanden 
via het statuut van ‘historisch permanent grasland 
(HPG)’ en het statuut 'permanent grasland'.

Het Natuurdecreet definieert ‘historisch perma-
nente graslanden’ als ‘halfnatuurlijke vegetatie 
bestaande uit grasland gekenmerkt door het lang-
durige grondgebruik als graasweide, hooiland of 
wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, 
ofwel een soortenrijke vegetatie van kruiden en 
grassoorten waarbij het milieu wordt gekenmerkt 
door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, 
uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones.’

Het is dus in de regelgeving ingebed om deze parel-
tjes te beschermen.

Biodiversiteit

Het aantal soorten paddenstoelen dat in graslan-
den te vinden is, is veel kleiner dan de biodiversi-
teit in bossen. Maar de soorten die in graslanden 
groeien zijn veel zeldzamer. 

In Nederland staan 116 van de 155 (gekende) 
schraalgrasland-paddenstoelsoorten op de Rode 
Lijst, dit is maar liefst 75 % (Arnolds & Veerkamp 
2008). Daarbij komt dat het merendeel van de gras-
landpaddenstoelen ook internationaal zeldzaam 
zijn. Zo is bijvoorbeeld de Rozerode wasplaat opge-
nomen op de Globale Rode Lijst (IUCN, wereldwijd) 
als “kwetsbaar”. Deze soort is in Vlaanderen slechts 
op een paar vindplaatsen gekend. In Watermaal-
Bosvoorde groeit de soort in een gazon. 

Uitbreiding wortelgestel van boom

Staan er symbionten (boombegeleiders) zoals Vlie-
genzwam of Eekhoorntjesbrood dan zijn die, grof-
weg gezegd, het verlengde van het haarwortelge-
stel van de boom en dus zeer nuttig voor de boom. 
En goed ontwikkelde bomen zorgen voor nuttige 
ecosysteemdiensten zoals luchtzuivering, verkoe-
lend effect op warme dagen, wateropvang... maar 
ook nestplaatsgelegenheid voor fauna en ook flora.

En het nut van een graslandpadden-
stoel zelf?

Biodiversiteit is een moeilijk vatbaar begrip als 
je dit moet linken aan direct nut. Toch een po-
ging: de graslandpaddenstoelen moet je zien 
als een onderdeel van de natuurlijke processen 
in het gehele ecosysteem van een biotoop (bv. 
een grasland met bomen). Een ecosysteem is het 
geheel van de levende en niet-levende proces-
sen en hun onderlinge interacties. Door de pad-
denstoelen of hun habitat weg te nemen zal het 
ecosysteem niet meer optimaal functioneren. 
Als dit voor veel van die processen gebeurt, dan 
wordt het systeem kwetsbaarder tot enkele vi-
tale processen niet meer werken. Zie het als een 
vliegtuig: het is niet als er enkele bouten of cir-
cuits defect zijn, dat het zal neerstorten. Maar 
wanneer veel circuits of bouten defect zijn, zul-
len enkele belangrijke functies niet meer werken 
met een mogelijke crash tot gevolg.
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Hoe waardevol is mijn gazon of grasland 
voor paddenstoelen?

◄ Roze pronridder © Raf Sienaert

▲ Reuzenbovist © Filip Vansteenkiste ▲ Dooiergele mestzwam © Hulsmans Bart

▲ Giftige weidetrechterzwam © Christof Stessens

7. Matig bemeste graslanden
 Dit is een van de meest voorkomende graslanden.
 bv. Giftige weidetrechterzwam, Grijsbruine grasmycena

8. Bemeste, verstoorde graslanden (meestal begraasd)
 bv. Reuzenbovist, Dooiergele mestzwam, geschubte inktzwam

5. Zure bodems
 bv. Gewoon vuurzwammetjes, Adonismycena, Slijmwasplaat

▼ Gewoon vuurzwammeje © Eric Malfait

6. Beginnende verschraling
 bv. Bruine satijnzwam, Groot mosklokje en Roze pronkridder

Indicatorsoorten?
Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt, is het identificeren van indicatorsoorten zoals hiernaast en 
-boven omschreven een moeilijke klus als leek. Zo lijkt bv. een Slijmwasplaat toch wat op een 
Groot mosklokje. Een hulpmiddel is om te kijken naar de schraalheid van het gazon of grasland. Dit 
bespreken we in het hoofdstuk 'Wanneer is mijn gazon voldoende schraal?'.

Het is mogelijk om de status van het gazon of grasland te lezen, niet enkel aan 
de voorkomende flora (zie verder) maar ook aan de hand van de zwammen via 
indicatorsoorten. Hieronder groeperen we deze soorten volgens voedselrijkdom 
en ouderdom van de gazons/graslanden. We onderscheiden 8 klassen. Voor de 
eerste 3 - de schraalste -  verwijzen we naar hetvolgende hoofdstuk. Voor uit-
gebreidere informatie verwijzen we je door naar https://www.natuurpunt.be/
pagina/gazonpaddenstoelen.

De verschillende klassen van waardevolle graslanden op 
basis van schraalheid en ouderdom gazon/grasland.
1. Zeer oude, ongestoorde graslanden
2. Oude, niet of weinig gestoorde graslanden
3. Stabiele, schrale graslanden
4. Zich ontwikkelende schrale gaslanden met potentiële natuurwaarde
5. Zure bodem
6. Beginnende verschraling
7. Matig bemeste graslanden
8. Bemeste, verstoorde graslanden (meestal begraasd)
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Kenmerkende schraalgrasland-paddenstoelen
Bij schraalgrasland-paddenstoelen spreekt  men vaak over de term CHEGD-fungi. 
CHEGD is een verzameling van de eerste letters van de vijf meest kenmerkende gras-
landpaddenstoelgroepen die enkel op schrale bodems voorkomen: Clavaria (knots-
zwammen), Hygrocybe (wasplaten), Entoloma (Satijnzwammen), Geoglossum (aard-
tongen) en Dermoloma (Barsthoeden). 
Hieronder vind je een korte beschrijving van deze groepen. Het op naam brengen is 
specialistenwerk en kan soms enkel met behulp van microscopisch onderzoek.

▼ Fijngeschubde aardtong © Roosmarijn Steeman      

▼ Grauwe barsthoed © Jurgen Bernaerts

Spatel- tot knotvormig vruchtli-
chaam en een zwarte kleur.

Grauwe kleuren 
met vaak gebarsten 
hoed, witte sporen
en ze hebben een 
typische meelgeur.

◄ Spitse knotszwam © Roosmarijn Steeman

◄ Sneeuwzwammetje © Roosmarijn Steeman

Aardtongen

Barsthoeden

Moet het zo moeilijk?
Het is niet evident om deze paddenstoelen te identifice-
ren om de waarde van het grasland te kunnen inschat-
ten. Als we heel pragmatisch denken, dan is elk grasland 
die in de herfst - na voldoende regen - kleurrijke pad-
denstoelen herbergt, de moeite waard om in aanmer-
king te komen voor paddenstoelvriendelijk beheer. Tip: 
een inktzwam of een weidekringzwam zijn courant in 
gazons en zijn geen indicator voor schrale graslanden.

Knotszwammen

Wasplaten

Knots- tot koraalvormig vruchtli-
chaam met verschillende kleuren 
gaande van wit, geel, oranje, roze, 
grijs, bruin tot zwart.

Vettige hoed, steel en plaatjes. Soms 
hebben ze een slijmerige hoed en/of 
steel. Veelal fel gekleurd (geel, rood, 
oranje) met witte sporen.
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▼ Bruine satijnzwam © Roosmarijn Steeman

Satijnzwammen

Bij satijnzwammen zijn vooral de soor-
ten uit de groep van de staalsteeltjes 
(staalkleurige steel) de typische schraal-
grasland-paddenstoelen. De overige 
satijnzwammen zijn ook kenmerkend 
voor de betere graslanden. Kenmerken 
zijn de roze sporen met glimmende steel 
die al vanaf de zomer waarneembaar 
zijn.
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Mos als indicator? ja!

Voor gazonpaddenstoelen geldt: veel mos = geschikte 
locati es. Mos moet je in deze context zien als een in-
dicator voor een niet concurrenti ekrachti ge grasmat.   
Dit komt doordat mos bladgroen aanmaakt bij lage 
temperaturen maar ook na een stresssituati e (droog-
te, hitt e, koude) start de fotosynthese veel sneller dan 
bij het gras. Hoe meer mos, hoe minder concurrenti e 
dat de grasmat kan bieden. 

Kortom: mos is alti jd aanwezig en kan zich snel uit-
breiden omwille van hun sneller en effi  ciënter foto-
syntheseproces dan gazon. Dus, laat maar staan en 
niet verti cuteren.

Misschien ook nog een mythe uit de weg helpen:
Velen associëren mos met een zure pH maar ook bij 
een hoge pH kan mos optreden omdat de grassen een 
iets zure pH nodig hebben om opti maal te groeien. 

Wanneer is mijn gazon of grasland 
voldoende schraal?

In de voorgaande hoofdstukken is het al duidelijk gebleken dat een schraal grasland 
of gazon nodig is voor de zeldzame(re) gazonpaddenstoelen. In wat volgt leggen we 
uit hoe je die schraalheid kan herkennen aan de hand van de plantensoorten die je 
ziet. Om prakti sche redenen splitsen we het hoofdstuk op in kort gemaaide (tuin)
gazons en extensieve graslanden.

▼ Gewoon haakmos is gemakkelijk te herkennen door de haakjes. 
Het is zeer algemeen voorkomende soort in het gazon. © Onbekend ▼ Gewoon dikkopmos is te herkennen aan het witte topje © Luc De Wit

▲ Gewoon biggenkruid is een uitstekende indicator voor schraalwordende (droge) gazons © Bregt Roobroeck

◄ Typisch gazon voor wie het onderhoud niet zo nauw steekt. Je ziet duidelijk de rozetten van madeliefjes en het haakmos. Alles wijst op een 
niet concurrentiekrachtig gazon en dus ideaal voor paddenstoelen © Roosmarijn Steeman

Kort gemaaide (tuin)gazons

Waardevolle gazons zijn vaak te herkennen aan 
een korte, soortenrijke grasmat met open plekjes 
en schraalgraslandplanten als Schapengras, Mui-
zenoor of Tormenti l. Mossen hebben vaak een vrij 
hoge bedekking (tot zo'n 30-50%) met soorten als 
Gewoon haakmos en Bleek dikkopmos. Kortom, 
hoe meer mos hoe beter.  Maar ook Witt e klaver 

is een indicatorsoort dat het gazon begint te ver-
schralen. Wie een gazon heeft  op een zandgrond, 
zal natuurlijke sneller de resultaten zien van de ver-
schraling dan bij een leem- of kleigrond.  
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Voedselrijkdom inschatten

Bij het verschralen van graslanden draait het 
grofweg altijd in het wegnemen van de stikstof 
en fosfor. Dus nooit een grasland bemesten en 
zo veel mogelijk het maaisel afvoeren na maaien.

De voedselrijkdom inschatten kan je via volgende 
manieren inschatten of in combinatie:
• Grondboring: hoe donkerder de kleur van de 

bovenste laag, hoe voedselrijker.
• De grootte van de planten: vergelijking van 

dezelfde soort op een voedselarmere/-rijke-
re bodem vertelt veel.

• Indicatorsoorten: soorten zoals Rode klaver, 
Scherpe boterbloem, Knoopkruid, Magriet 
zijn typisch voor schrale(re) graslanden ter-
wijl Kruipende boterbloem, Ridderzuring, 
Grote brandnetel typisch voor voedselrijke 
graslanden zijn.

• De dominantie van grassen: wanneer Ge-
streepte witbol, Glanshaver of Geknikte vos-
senstraat domineren dan is er geen sprake 
van een schraal grasland.

Meer info te vinden op ecopedia.be (graslanden).

▲ Rode klaver is een indicatorsoort voor schraal wordende graslanden zoals hier in deze berm © Roosmarijn Steeman

◄ Een grasland bestaande uit Gestreepte witbol, Engels raaigras, Grote brandnetel... Dit zijn kenmerken van een voedselrijk grasland waarin 
weinig (schraal)paddenstoelen voorkomen. In functie van verschralen is het maaien en afvoeren en dit 3x per jaar. De belangrijkste keer is 
deze eind mei, begin juni om te maaien (hoogste biomassa afmaaien) © Bregt Roobroeck

Extensieve graslanden en/of bloemen-
weides 
 
Naast de gewoon kortgemaaide gazons komen ga-
zonpaddenstoelen ook voor in de extensievere ga-
zons. Een schrale uitgangssituatie vormt hier ook 
de basis voor waardevolle paddenstoelen. Hoewel 
een goede plantenkennis en -inzicht in de dyna-
miek van grasland nodig is om het juiste verschra-
lingsbeheer toe te  passen, kan je al snel via een 
aantal indicatorsoorten zien of je goed bezig bent 
of niet. Hiervoor verwijzen we graag naar ecope-
dia.be (graslanden) waar via video's dit heel mooi 
wordt uitgelegd.



3332

▼ Loodgrijze bovist op het voetbalveld © Roosmarijn Steeman

Enten van paddenstoelen(sporen)

Je zou kunnen denken om het grasland te enten 
via zwammen of sporen maar dit is geen goed 
idee omwille van 2 redenen:
• de sporen van de paddenstoelen zitten so-

wieso al in de grond. Per gram grond zijn er 
ongeveer 400 000 schimmels (latent) aan-
wezig. Introduceren heeft vanuit dit stand-
punt weinig meerwaarde.

• Enkele wanneer het milieu voor de padden-
stoel geschikt is, zal deze ontwikkelen. Het 
artificieel inbrengen is geen duurzame op-
lossing want na korte tijd zal de schimmel 
toch afsterven omdat de condities niet ge-
schikt zijn.
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Gazonbeheer op maat van paddenstoelen 

Het huidig maaibeheer van openbaar groen is veelal niet aangepast aan de 
paddenstoelengroei. Tijdens het groeiseizoen, van maart tot oktober, wordt er 
dikwijls tot 2 maal per maand gemaaid. Dit telkens zo kort mogelijk tegen de grond. 
Voor paddenstoelen is dit te vaak en te kort. Hieronder vind je tips en tricks.

◄ Schoonheidsrand in stad Gent; welke het gevoel geeft dat 
er toch beheerd wordt © stad Gent

▲ Hier dient het niet gemaaide deel als afboording. 
Dit past perfect in speelnatuur.

© Bregt Roobroeck

▲ Door in dit park in Gent de hoeken niet te maaien, voorkomt men dat 
mensen de hoeken aflopen/ affietsen.

© Bregt Roobroeck

▲ Combinatie intensief gemaaid gazon met bloemrijk grasland in combi-
natie met Lupines.
© Bregt Roobroeck

▲ Door een pad te maaien, waarbij de begroeiing errond hoger is blijven 
de mensen op het pad.

© stad Gent

► Adonismycena © Roosmarijn Steeman

Schoonheidsrandje

Een smalle strook langs de weg kan intensie-
ver beheerd worden. De korte rand zorgt dat er 
geen kruiden over het pad gaan hangen en dat 
eventuele verkeersborden zichtbaar blijven. Ook 
maakt dit korte randje mensen duidelijk dat er 
toch beheerd wordt en dat het niet om verwaar-
lozing van openbaar terrein gaat. 

Functioneel gefaseerd maaibeheer

In functioneel gefaseerd maaibeheer worden bepaalde zones in het openbaar groen bewust minder vaak 
gemaaid. Deze ongemaaide plaatsen zijn doelbewust gekozen. Naast hun ecologische functie voor insecten 
of het beschermen en laten groeien van paddenstoelen hebben ze nog een andere welbepaalde functie. 

Een paddenstoelvriendelijk maaibeheer beperkt 
zich tot maximaal 1 keer maaien per maand. De 
maaier instellen op een hoogte van 3 cm blijkt uit 
een onderzoek in Wales (Gareth W.Griffith 2011) 
het meest waardevol voor schraalgraslandpadden-
stoelen.

Door niet te kort maaien, tot op 3 cm hoogte, 
wordt er minder bodemschade veroorzaakt. 
Gazons, maar ook paddenstoelen, zullen min-
der snel uitdrogen en zijn minder onderhevig aan 
droogteschade.

Verder is het van groot belang om het maaisel 
steeds af te voeren. Dit is belangrijk om verdere 
verschraling te bekomen en verruiging tegen te 
gaan. Dit ecologisch gazonbeheer is niet alleen 
goed voor de graslandpaddenstoelen maar ook 
voor de diversiteit aan planten en insecten.

Een belangrijk element om rekening mee te 
houden is de jarenlange continuïteit van dit be-
heer. Wanneer het beheer plots stopt, zal er zeer 
snel verruiging en vervilting van het terrein optre-
den. 

Het maaibeheer gebeurt bij voorkeur gefaseerd 
per gazon waarbij er minstens 10% tot 25% 

Paddenstoelviendelijk gazonbeheer start men 
best bij oude, ongestoorde gazons zoals in stads-
parken, op kerkhoven, ... 

Deze gazons kregen vaak al jarenlang hetzelfde 
beheer. Hierdoor vormen ze een ideaal leefge-
bied voor schraalgraslandpaddenstoelen. Op 
deze plaatsen is de kans op schraalgraslandpad-
denstoelen het grootst.

vegetatie blijft staan. Wanneer er paddenstoelen 
waargenomen worden, kunnen net deze plekken 
ongemaaid blijven. Hierdoor krijgen de 
paddenstoelen de kans om zich te ontwikkelen en 
kunnen ze hun sporen verspreiden door wind, re-
gen of insecten. Tevens biedt gefaseerd 
maaibeheer een zeer groot voordeel voor 
insecten! Er ontstaat variatie in gazonhoogte en 
er blijven steeds voldoende bloeiende planten als 
schuil- en eetgelegenheid over. Sowieso dient elk 
deel minstens 2 keer per jaar gemaaid te worden 
om verdere verschraling te bekomen en verruiging 
tegen te gaan.

Dit gefaseerd beheer kan op allerlei verschillende 
manieren worden toegepast:
• functioneel gefaseerd maaibeheer;
• sinusbeheer;
• bij extensief maaibeheer;

Deze methodes worden op de volgende pagina’s 
uitgelegd.

Sommige graslandpaddenstoelen zijn gebonden 
aan zeer oude schraalgraslanden. Meestal gaat 
het hier over decennia continu beheer. Hoe lan-
ger het grasland op een correcte manier zonder 
onderbrekingen beheerd wordt, hoe meer zeld-
zame schraalgraslandpaddenstoelsoorten er 
kunnen voorkomen. Zo heeft de Gele wasplaat 
nood aan oude schraalgraslanden van minstens 
80 jaar onder hetzelfde beheer! De aanhouder 
wint.
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▲Luchtfoto sinusbeheer © Ronald Krieger

▲ Gefaseerd maaibeheer bij een extensief beheerde middenberm  
© Landschapsbeheer Fl.

▲Schematische voorstelling sinusbeheer © De Vlinderstichting

► De zeer zeldzame Konijnenholsatijnzwam © Roosmarijn Steeman

Geen klopjacht op intensief gemaaid gazon

Paddenstoelvriendelijk beheer betekent zeker niet altijd 
om het gras extensief te beheren. In het laatste hoofdstuk 
zoomen we in op 2 voorbeelden met intensief gemaaide 
gazons.  

Zowel Natuurpunt als VIVES willen niet de indruk geven 
dat alle intensief gemaaid gazon paddenstoelvriendelijk 
beheerd moeten worden. De openbare ruimte dient zo-
veel mogelijk multifunctioneel ingericht te worden. Bij 
intensief gebruikte gazons zoals een ligweide in een druk 
bezocht park primeert de mensgerichte functie  t.o.v. 
natuurfunctie. Een beheerplan waarbij de harmonische 
park- en groenbeheer (HPG)visie wordt toegepast, biedt 
uitsluitsel. 

Sinusbeheer

Een speciale, innovatieve manier van gefaseerd 
maaien is sinusbeheer. Deze manier van beheren is 
erop gericht om zoveel mogelijk variatie in vegeta-
tiesamenstelling en –structuur te creëren. 
Dit maairegime biedt tal van overlevingskansen 
aan vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibie-
en. Ook graspaddenstoelen hebben hier voordeel 
bij. Aangezien men zelf het slingerend pad mag 
bepalen met de maaimachine kan men de gras-
landpaddenstoelen maaien. Hierdoor kunnen de 
paddenstoelen in het ongemaaide deel zich verder 
ontwikkelen. 

Sinusbeheer begint bij het maaien van een wille-
keurig slingerend pad van 1 à 2 meter breed.  Op 
een later tijdstip kan men zelf bepalen wanneer 
men alles aan de binnenkant van dit sinuspad 
maait. Dit kan afhankelijk zijn van de vegetatie, het 
seizoen, het weer, ... 

Sinusbeheer, maaien van het slingerpad en later de 
binnenkant, gebeurt steeds in een andere vorm. Dit 
beheer kan zo vaak uitgevoerd worden als gewenst, 
afhankelijk van de functie van het grasland. 

Extensief maaibeheer

Anders dan bij gazonbeheer wordt bij extensief 
maaibeheer maar 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. Bij 
gazonbeheer wordt veel vaker gemaaid. Extensief 
beheer is eigenlijk hooilandbeheer dat toegepast 
wordt.

In openbaar groen wordt dit best toegepast op 
graslanden die niet toegankelijk zijn voor burgers. 
Ook bij deze beheervorm wordt  liefst gefaseerd 
gemaaid, waarbij minstens 25 % op een ander tijd-
stip gemaaid wordt. Deze beheervorm heeft grote 
ecologische voordelen, maar is ook veel minder ar-
beidsintensief. 

Doordat deze graslanden minder beheerd worden, 
worden de schraalgrasland-paddenstoelen minder 
verstoord.
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▼ Papagaaizwammetje in een ideaal schraal gazon, nl. veel haakmos en enkele dicotylen. Een 
beeld om na te streven om zeldzame gazonpaddenstoelen te herbergen. © Roosmarijn Steeman
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Welke locaties kies ik dan?
Nu we de technische kant toegelicht hebben om een paddenstoelvriendelijk beheer 
te realiseren, zoomen we dit hoofdstuk in op het kiezen van geschikte locaties.

▲Het stukje gras tussen bank en border is ideaal voor een paddenstoelvriendelijk 
beheer door de weinige passage en de volwassen eik © Bregt Roobroeck

◄ Picknickweide van een ziekenhuis met Geschubde inktzwam en Weidekringzwam (niet zichbaar) © Bregt Roobroeck

Enkele tips voor geschikte locaties

Kijk op de site van waarnemingen.be en zoek op de soor-
ten typisch voor de schraalgraslandpaddenstoelen. Typ 
dan bv. papegaaizwammetje, Bruine satijnzwam... Op 
deze manier kan je eventueel al geschikte locaties vinden.

Misschien vanzelfsprekend, maar kijk vooral in het najaar 
(eind september-november) na een natte periode. De 
vruchtlichamen schieten dan als paddenstoelen uit de 
grond :-). Door de arbeiders op het terrein te informeren 
om bv. een foto te nemen van paddenstoelen in het ga-
zon, kan je al snel de interessante gazons vinden.

Werk samen met de burger en/of scholen. Doe een op-
roep via de informatiekanalen om in het najaar te kijken 
naar paddenstoelen in de openbare gazons. Laat bv. lo-
kale afdelingen van natuurpunt dit coördineren.

De ideale locaties zijn deze waar er geen of zelden 
passage is van mensen of machines omdat we geen 
verstoring wensen. Meestal is dit restgroen 
(< 1 000 m2) dat in aanmerking komt om te worden 
omgevormd naar extensief grasland, bloemenwei-
de, houtland...

Geschikte locaties zijn veelal begraafplaatsen, een 
voortuin van een particulier, vergeten hoekjes on-
der (een groep) bomen, kanaaltaluds, sommige 
wegbermen... die al jaren hetzelfde beheer kennen. 
Door te kijken naar de indicatoren van schrale gras-
landen (zie vorig hoofdstuk) kan je ook een juiste 
keuze maken. Kijk ook vooral naar het mos; indien 
mos het gazon domineert dan is dit een goede loca-

tie voor paddenstoelvriendelijk beheer.

Pas ingezaaide gazons hebben - door o.a. de ver-
storing van de grond - weinig mycologische waarde 
in de beginfase. Door vanaf het begin al een pad-
denstoelvriendelijk beheer uit te voeren, kunnen ze 
echter relatief snel in waarde stijgen.

Wanneer die locaties dan gevonden zijn, leg je die 
vast in een soort beheerplan of teken je ze in het 
GIS-systeem zodat de relevante diensten jou moe-
ten contacteren wanneer er bv. graafwerkzaam-
heden zijn. Combineer eventueel deze zones met 
locaties waar bomen oud mogen worden, de be-
roemde veteraanbomen. Dit zorgt voor twee vlie-
gen in één klap.



4342

En wat met de bermen?
Het is uiteraard ook mogelijk dat paddenstoelen voorkomen in de berm. Opnieuw 
geldt hier: hoe schraler de berm, hoe beter het resultaat. Als de berm dan nog eens 
beplant is met bomen, hebben we een uitstekende paddenstoelenlocatie. Belangrijk 
bij bermen is dat de viltlaag, veelal gecreeërd door grassen zoals als Gestreepte wit-
bol, Ruw beemdgras of Glanshaver, doorbroken wordt.

▼ Blanke champignonparasol in een wegberm beplant met middeloude eiken. De brede wegberm werd in het voorjaar sterk 
verstoord door heel laag bij de grond te klepelen en op te zuigen waardoor de zode doorbroken werd © Bregt Roobroeck

▼ Zie je zoveel paddenstoelen en zoveel mos, dan weet je dat dit een heel interessant grasland of 
gazon is voor gazonpaddenstoelen © Bregt Roobroeck

Stappenplan voor een netwerk van schraalgraslandpaddenstoelen

1. Inventariseer op het grondgebied de graslanden en/of gazon met (zeldzame) gazonpad-
denstoelen. Doe dit met de plaatselijke natuurvereniging, (job)studenten of andere vrijwil-
ligers. Inventariseren kan ook buiten het najaar. Kijk dan bewust naar gazons met heel veel 
mos. Inventariseer eventueel nog eens in het najaar heel gericht bij de meest interessante 
gazons. 

2. Teken deze zones in een GIS-systeem of maak een simpele kaart zodat je een overzicht 
hebt. Via waarnemingen.be kan je ook zones intekenen bij 'Mijn gebieden'.

3. Werk een beheerplan uit voor de zones. Hoe zeldzamer de paddenstoelen, hoe belang-
rijker het beheer. Heb je een schraalgrasland op privéterrein zoals hieronder op de foto, 
informeer en overleg met de eigenaar. Veelal hebben ze geen idee hoe waardevol hun gazon 
is. Zorg ervoor dat het beheer en de locatie zo lang mogelijk behouden blijft. Dergelijke ga-
zonecosystemen moeten soms meer dan 50 jaar hetzelfde beheer krijgen!

4. Informeer en sensibiliseer de burger/eigenaar door eventueel een infobord of andere 
maatregelen (zie hoofdstuk 'Hoe sensibiliseren?').
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Welke machines kiezen we dan? Kostprijs vergelijking
Tot hier hebben we uitgelegd waarom paddenstoelvriendelijk beheer belangrijk is en 
hoe dit beheer in zijn werk gaat. Uiteraard is ook het financieel aspect omtrent dit 
beheer niet uit het oog te verliezen.

▲ ecologisch toestel vervangt klepelmaaier in Maldegem © MYE

Ondanks dat de klepelmaaier vaak gebruikt wordt, 
verdient deze niet de voorkeur. Klepelmaaiers be-
schadigen de planten meer en slaan het maaisel 
stuk waardoor dit veel moeilijker te verwijderen is. 
Bovendien is de automatische opzuiging van kle-
pelmaaiers zeer nefast voor de aanwezige fauna.

De voorkeur van maaimachines voor paddenstoel-
vriendelijk en ecologisch maaibeheer gaat uit naar 
cirkelmaaiers of kooimaaiers met automatische op-
vang. 

Afhankelijk van het terrein, de grootte, de helling, 
obstakels, … kunnen er allerhande verschillende 
machines, van groot tot klein, gebruikt worden.

Wordt er toch voor een klepelmaaier met opzuiging 
gekozen, maai dan pas na 10 uur indien mogelijk! 
Hierdoor krijgt de aanwezige fauna de kans om zich 
tijdig te verplaatsen. Bij de aankoop van machines 
is het van belang om rekening te houden met het 
gewicht en de bandenkeuze om de graslanden zo 

weinig mogelijk te beschadigen. De ideale werk-
breedte kan sterk verschillen per perceel. Eveneens 
mag het comfort voor de arbeiders niet uit het oog 
verloren worden. Om al deze redenen wordt er dan 
ook vaak gekozen om middelgrote maaiers in te 
zetten. Ze combineren zowel de voor- en de nade-
len van grote en kleine machines. Een gekend voor-
beeld hiervan zijn de zogenaamde zitmaaiers. 

Bodemverdichting veroorzaakt door te zware ma-
chines en maaien bij nat weer is een probleem dat 
zeker niet onderschat mag worden. Het zorgt vaak 
voor onomkeerbare bodemschade en is nadelig 
voor de waterhuishouding, maar ook voor de plan-
ten- en paddenstoelengroei.

Wil je helemaal ecologisch maaien, overweeg dan 
een elektrische maaimachine. Deze machines zijn 
goed voor het milieu door de beperkte CO₂-uitstoot 
en maken heel wat minder lawaai voor recreanten 
en buurtbewoners.

In Maldegem gebruikt men sinds 2015 een  
ecologisch maaitoestel met het principe van 
een trommelmaaier. Zie artikel Nieuwsblad: 
https://www.nieuwsblad.be/cndmf20150925_01887013 

Klassiek gazonbeheer Paddenstoelvriendelijk 
gazonbeheer

Machine zitmaaier met opvang bv. 
proline H800 van Toro

zitmaaier met opvang bv. 
proline H800 van Toro

Maaifrequentie 16 - 20 maaibeurten; 
2x per maand van maart 
tot oktober, 

8 maaibeurten; 
1x per maand van maart 
tot oktober waarbij 
telkens 25% vegetatie 
per maaibeurt blijft 
staan.

Prijs per m² 
per maaibeurt

€ 0,0375 € 0,0375

Prijs per m²
per jaar 

€ 0,75 € 0,3

Totale kostprijs per 
hectare per jaar

€ 7500 € 3000

In de volgende tabel maken we een prijsvergelijking 
tussen het klassieke gazon en het paddenstoel-
vriendelijk gazonbeheer. We vroegen enkele ge-
meenten wat hun prijzen waren voor grasmaaien in 
eigen beheer en uitbesteding. De prijzen hieronder 
zijn altijd voor interpretatie omdat elke gemeente 
zo zijn eigen kostenberekening, workflow... heeft. 
Toch deden we een poging tot uitmiddeling. Het is 
vooral het relatieve verschil tussen klassiek en pad-
denstoelvriendelijk beheer dat relevant is.

Een klassiek maaibeheer vraagt minstens zestien 
maaibeurten per jaar, maar dat is afhankelijk van 
de groeiomstandigheden voor het gras.  Een pad-
denstoelvriendelijk gazonbeheer vraagt maar acht 
maaibeurten per jaar. De maaiperiode ligt tussen 
maart en oktober.
Een steekproef bij Vlaamse gemeenten leert ons 
dat de kosten voor klassiek maaibeheer schom-
melen tussen 40 000 en 150 000 euro, uiteraard 
afhankelijk van de gemeente. Weet dat er gemid-
deld ongeveer een 0,5 tot 1 persoon fulltime bezig 
is met maaien gedurende het jaar.

De prijzen hieronder zijn afhankelijk van de rijsnel-
heid, de grootte van het gazon en het type brand-
stof. De rijsnelheid hangt o.a. af van de lengte van 
het gras (bij hoog gras is de rijsnelheid lager).

Wanneer werken worden uitbesteed aan derden 
stijgt de prijs per m2 fors. De prijzen variëren tus-
sen de 0,0375 euro en de 0,012 euro per m2 per 
beurt. Deze laatste is te verklaren doordat gemeen-
ten werken met beschutte werkplaatsen voor het 
maaien. Hieronder in de tabel wordt rekening ge-
houden met de 0,0375 euro omdat dit realistischer 
is voor gemeenten. 

Uit de grafiek kunnen we halen dat paddenstoel-
vriendelijk beheer tot 2,5 keer goedkoper is dan 
klassiek gazonbeheer. Als je weet hoeveel hectare 
gazon er in de gemeente moet gemaaid worden en 
je via een beheerplan de soorten beheer aanduidt, 
kan je op een relatief eenvoudige manier uitreke-
nen wat de economische winst is.



4746

Hoe sensibiliseren?
Het is zo bekend: onbekend is onbemind. Als een onderwerp onder de aandacht 
moet komen, is een draagvlak creëren onontbeerlijk. Gazonpaddenstoelen is voor 
velen een ver-van-mijn-bedshow. De vraag dringt zich dan ook op hoe we de burger, 
kinderen, scholen, gazoneigenaars en personeel kunnen sensibiliseren. Hieronder 
proberen we voorbeelden en tips te geven voor een groter draagvlak.

◄ infobord over paddenstoelen op stobbe © IVN

▼ Gele knotszwam © Eric Malfait

Actief participeren
Het informeren van burgers moet niet altijd 
passief gebeuren via de bovengenoemde in-
fokanalen maar kan ook actief, door bv. een 
paddenstoelenleerpad (Beveren-Waas) of een 
paddenstoelentuin te organiseren. Keerbergen 
organiseert bijna jaarlijks een paddenstoelen-
happening. Nog een voorbeeld: huur  eens een 
natuurfotograaf en paddenstoelspecialist in voor 
een workshop paddenstoelenfotografie.

De grootste vliegenzwam
In 2012 zochten mensen drie weken lang in 
Vlaanderen onder impuls van Natuurpunt en pe-
ter Dimitri Leue naar de grootste Vliegenzwam. 
Met deze laagdrempelige publieksactie wou 
Natuurpunt zoveel mogelijk mensen het bos in 
krijgen om te genieten van de zwammenpracht 
in de herfst. Gemeenten kunnen samenwerken 
of deelnemen met natuurverenigingen in com-
binatie met andere acties zoals bv. de Week van 
het bos.

Draagvlak het openbaar bestuur naar 
de burger toe
 
Bij extensief beheer van gazons of graslanden kun-
nen buurtbewoners en passanten dit mogelijks 
interpreteren als slecht onderhoud. In het beste 
geval zullen zij zich hierover vragen stellen. In het 
slechtste geval komen er frustraties en klachten.

Een belangrijke taak van de beheerder is het uitleg-
gen van het gevoerde beheer naar de burger toe 
om misverstanden en klachten te voorkomen.  Dit 
kan op allerhande manieren: het plaatsen van info-
borden, een artikel in het gemeentelijk tijdschrift, 
op de gemeentewebsite, via facebook, …. Informa-
tie geven over de waargenomen (zeldzame) pad-
denstoelsoorten zorgt voor meer begrip en inte-
resse bij de burgers.

Betrek scholen voor sensibilisering
 
Via scholen kunnen op een speelse manier ver-
schillende generaties bereikt worden. De kinderen 
komen via spelletjes in contact met de padden-
stoelen, de ouders via de leerstof van de kinderen. 
Spelvoorbeelden zijn te vinden op de website van 
Departement Omgeving: gewoon 'LNE en zwam-
men' googlen of 'Natuurnpunt CVN'. Je kan scholen 
ook de taak meegeven om paddenstoelen in het 
eigen gazon, buur of grootouders te zoeken. Als de 
gemeente samenwerkt met de scholen,  stimuleer 
je hierdoor ook nog eens het sociale weefsel. 

Burgerwetenschap
Deze manier van participatie is momenteel hot. 
Door de burger in te zetten in onderzoek verhoog je 
het draagvlak. Samenwerkingen met hogescholen, 
universiteiten en plaatselijke (natuur)verenigingen 
zorgen veelal voor een innovatief imago. Als de bur-
ger foto's of stalen neemt, kunnen specialisten zo 
heel snel data verzamelen. Het platform bij uitstek 
is waarnemingen.be. Dagelijks posten gebruikers in 
het najaar zo'n 2 000 foto's per dag.
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Veel gemaakte (praktijk)fouten 

▲ Maaisel dat blijft liggen in gracht © Peter Meininger

▲ Ruige berm met look zonder look en stinkende gouwe 
© Inverde Wim Massant  

▲ Correct toegepast  gefaseerd maaibeheer © Grootsneek.nl

▲ te zware maaimachine © harold-donkers.nl

   ▼ Bodemschade door te zware machines © Menno Reemer 

▲ Verwijderen van bladafval © De Ridder BV

▲ Graafwerkzaamheden in grasperk  © Amstelveenlijn

Stoppen met maaibeheer 
Wanneer, om welke reden dan ook, een maaibeurt 
overgeslagen wordt - of nog erger, het hele beheer 
gestaakt wordt - zal er snel vervilting en verruiging 
van het grasveld optreden. 

Oplossing: Verwijder bij het hernemen van het be-
heer eerst de viltlaag. Maai hiervoor de eerstvol-
gende maaibeurt voldoende laag zodat de viltlaag 
mee verwijderd wordt. Kan dit niet machinaal, dan 
zal dit manueel met een hark moeten gebeuren. 
Niet verticuteren want dan verwijder je het mos. 
Beter is dus om het beheer nooit te stoppen!

Maaisel niet, gedeeltelijk of te laat afvoeren
Wanneer er gemaaid wordt met een maaisysteem zonder 
directe opvang, moet nadien zo snel mogelijk al het maai-
sel afgevoerd worden. Het maaisel mag maximum zeven 
tot tien dagen blijven liggen. Wanneer dit niet, niet gron-
dig, gedeeltelijk of te laat gebeurt, verkrijgen we geen ver-
schraling van het grasland. Het grasland zal vervilten en er 
zal verruiging optreden.

Oplossing: Kies een maaimachine met directe opvang 
van het maaisel. Probeer het gebruik van klepelmaaiers 
zo veel mogelijk te mijden.

Gefaseerd gazonbeheer verspreid over verschil-
lende jaren is noch voor de graslandpaddenstoelen 
noch voor het gazon wenselijk. Het belemmert de 
verschraling en veroorzaakt vervilting en verrui-
ging, net wat we niet willen. 

Oplossing: Maai alle grasvelden onder beheer 
minstens twee keer per jaar en voer het maaisel af. 
Anders zal het grasveld vervilten en verruigen. Ge-
faseerd maaien binnen hetzelfde jaar is sterk aan 
te raden.

Gefaseerd maaien over verschillende jaren heen

Bemesten
Bemesten is sowieso uit den boze en zeer nefast 
voor de biodiversiteit in graslanden. Het gebeurt al 
op natuurlijke wijze door stikstofdepositie, komen-
de van de lucht.
Bij de aanleg van nieuwe gazons in openbaar groen 
hoeft er absoluut niet extra bemest te worden. Af-
gevallen bladeren van een boom in het gazon zor-
gen voor een natuurlijke bemesting. 

Oplossing: Blijf maaien en het maaisel afvoeren. 
Verwijder eventueel een teveel aan bladafval in 
de herfst met een bladzuiger/-blazer. Deze kunnen 
eventueel onder een boomspiegel geblazen wor-
den om zo een natuurlijke kringloop van voedings-
stoffen te verkrijgen. 

Te zware (maai)machines gebruiken
Het inzetten van zware machines voor het maaibe-
heer veroorzaakt bodemcompactie. 

Bij nat weer is de bodem hiervoor extra gevoelig. 
Bodemverdichting brengt langdurige tot onherstel-
bare schade toe aan de structuur van de bodem en 
heeft een negatieve invloed op planten en padden-
stoelgroei.  

Oplossing: 
• Stel het maaien (enkele dagen) uit tot het  

droger is. Zeker bij een natte bodem. 
• Hou bij de aanschaf van een maaimachine         

rekening met het gewicht en de banden van de 
machine. 

• Let op de bandenspanning. Een lagere banden-
spanning geeft minder druk.

Bodembewerkingen
Graafwerken, bv. door werken voor nutsleidingen in een 
berm of het graven van een graf, verstoren de bodem en 
zijn zeer nadelig voor schrale graslandpaddenstoelen.                                                                                     

Oplossing: Vermijd graafwerken zo veel mogelijk. Vraag je 
steeds af of de verstoring van het gazon echt noodzakelijk 
is. Een doordachte aanleg voorkomt op termijn veel onno-
dige verstoring. Let ook op waar de uitgegraven aarde zal 
komen te liggen.
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Praktijkvoorbeeld in Asse

▲ Grasveld op de begraafplaats © Sven Gillekens

▲ Informatiebord aan de ingang van de begraafplaats © Sven Gillekens

▲ Weidewasplaat op kerkhof © Roosmarijn Steeman

▼ Kabouterwasplaat © Jules Robijns

In Asse, meer bepaald op de begraafplaats Walfergem, bevindt zich een echt 
graslandpaddenstoelengebied. Sinds 2014 zijn hier twaalf schraalgraslandpadden-
stoelsoorten waargenomen en ingegeven op de website waarnemingen.be. Met ze-
ven soorten wasplaten is de mycologische waarde van dit kleine gebied vrij hoog en 
is dit  gazon van lokaal belang. Het beheer van deze site gebeurt door de groendienst 
van de stad.

Beheer
Op deze begraafplaats wordt om de 7 à 10 dagen 
gemaaid met een zit- en een kooimaaier. De grote 
grasoppervlaktes worden gemaaid met kooimaaier 
waarbij het maaisel blijft liggen. Deze wordt inge-
steld op 2,5 à 3 cm hoogte.  Voor de kleinere grasop-
pervlaktes gebruikt de gemeente een cirkelmaaier 
(zitmaaier) met opvang van maaisel. Deze machine 
wordt ingesteld op een maaihoogte van 4,5 cm. Het 
beheer gebeurt zeer continu en de grasperken wor-
den niet verstoord door graafwerkzaamheden!
De groendienst is dus goed bezig, maar indien ze al 
het gras zouden afvoeren en iets minder frequent 
zouden maaien, zouden de resultaten nog beter 
kunnen zijn. 
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Goed praktijkvoorbeeld in Brussel

▲ Ridderwasplaat in voortuin © Wim Veraghtert ▲ Zicht op gazons in de wijk © Sven Gillekens

▲ Paddenstoelenjacht in de Floréalwijk © Roosmarijn Steeman

▲ Typisch uitzicht van de Floréalwijk © Sven Gillekens

Bij vele paddenstoelkenners klinken de Floréal- en de Logiswijken in Watermaal-
Bosvoorde (Brussel) als muziek in de oren. Het is een echte paddenstoelenhotspot 
waar veel paddenstoelsoorten voorkomen. In de laatste vijf jaar zijn er in deze wij-
ken maar liefst 161 (!) verschillende soorten ingegeven op de website waarnemin-
gen.be. Met maar liefst 18 soorten wasplaten, 12 soorten knotszwammen, 9 soorten 
satijnzwammen, 5 soorten aardtongen en 2 soorten barsthoeden is de mycologische 
waarde van deze twee wijken zeer hoog. De gazons zijn nationaal belangrijk. Het 
beheer van deze twee wijken gebeurt door een eigen team van hoveniers. Foto's van 
de paddenstoelen zelf tonen we hier niet maar quasi alle schraalgraslandpadden-
stoelen die in de vorige hoofdstukken aan bod kwamen, komen hier voor.

Beheer 
In de wijken verschilt het maairegime van gazons 
dicht tegen de huizen ten opzichte van de andere 
gazons.

De gazons dicht bij de huizen worden om de drie 
weken gemaaid. De andere gazons worden sinds 
drie jaar maar twee keer per jaar gemaaid. Dit kan 
doordat de gazons al zo schraal zijn dat er weinig 
bladmassa wordt gevormd. De rand van deze zones 
wordt wel elke twee tot drie weken gemaaid. 

Voor het maaien van de kleinere oppervlaktes 
wordt gebruikgemaakt van kleine handgeduwde 
cirkelmaaiers (Honda HR 535)  met opvang. Voor de 
grotere percelen gebruiken ze een cirkelzitmaaier 
(Kubota) met opvang. De maaihoogte varieert van 
3 tot 5 cm.

In de nabije toekomst zijn de groenbeheerders van  
plan om te experimenteren met mulching van gras 
in enkele graszones. Geen goede beheermaatregel 
voor de aanwezige schraalgrasland-paddenstoelen 
aangezien mulchen de bodem niet verder ver-
schraalt.

Info over de wijk
De Floréal en Le Logis zijn twee aangrenzende tuin-
wijken gelegen in de Brusselse gemeente Water-
maal-Bosvoorde. Ze beslaan een oppervlakte van 
213 ha, inclusief de huizen met hun tuintjes. De wij-
ken werden vanaf 1921 gebouwd om het huizente-
kort aan te pakken en stralen een Engelse cottage-
sfeer uit. Beide wijken zijn in dezelfde stijl gebouwd 
met als enig verschil het gebruik van de raamkozij-
nen. Sinds 2001 zijn de wijken beschermd.

Naar alle waarschijnlijkheid bleef het gazonbeheer 
in deze wijken al van in de beginjaren zeer constant 
en werd er zelden bemest of mos verwijderd, wat 
de hoge mycologische waarde van dit gebied kan 
verklaren.
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▲ Okergele korrelhoed © Eric Malfait

▼ Spitse vlekplaat © Eric Malfait

▼ Vlekplaat © Eric Malfait
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Contactgegevens voor hulp bij determinatie 

Verklarende begrippenlijst

Referenties:
Werkgroepen Natuurpunt www.waarnemingen.be  
• Paddenstoelenwerkgroep De Bron, actief tussen IJzer en Leie in West-Vlaanderen.
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/paddenstoelenwerkgroep-de-bron
• Paddenstoelenwerkgroep Landschap de Liereman, actief in regio Oud-Turnhout
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/paddenstoelenwerkgroep-landschap-de-liereman
• Paddenstoelenwerkgroep Zuidrand Antwerpen, actief in het zuiden van Antwerpen
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/paddenstoelenwerkgroep-zuidrand-antwerpen 
• Paddenstoelenwerkgroep De Takruitertjes, actief in Waasland en ruime omgeving
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/paddenstoelenwerkgroep-de-takruitertjes
• Paddenstoelenwerkgroep Vlaamse Ardennen plus, actief in de Vlaamse Ardennen.
http://www.natuurpuntvlaamseardennenplus.be/w_paddenstoelenwerkgroep.html
• Paddenstoelenwerkgroep Zwamvlok, actief in de Denderstreek
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/paddenstoelenwerkgroep-zwamvlok
• Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland, actief Meetjesland + regio Beernem-Ruiselede
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/paddenstoelenwerkgroep-meetjesland
• Zwammenwerkgroep Zuid-West-Brabant, actief in de regio Halle 
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/zwammenwerkgroep-zuidwest-brabant
• Zwammenwerkgroep Mycologia, actief in de regio Kortrijk 
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/mycologia-zuid-west-vlaanderen
• Zwammenwerkgroep Schijnvallei, actief in het noordoosten van Antwerpen 
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/planten-en-zwammenwerkgroep-schijnvallei
• Brugse Mycologische werkgroep, actief in de regio Brugge 
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/brugse-mycologische-werkgroep

Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging www.kvmv.be
• De Antwerpse Mycologische Kring (AMK) voor de provincie Antwerpen
• De Mycologische Werkgroep Limburg (MYCOLIM) voor de provincie Limburg
• De Oost-Vlaamse Mycologische Werkgroep (OVMW) voor Oost- en West-Vlaanderen
• De Zelfstandige Werkgroep voor Amateurmycologen (ZWAM) voor Vlaams-Brabant

Biotoop: Een gebied, opgebouwd uit eenzelfde kenmerkende vegetatie, waarin bepaalde organismen 
kunnen leven. Het veelgebruikte voorbeeld in dit draaiboek is een grasland. 

Gefaseerd beheer: Een deel van het grasland niet maaien, dat kan een rand zijn of een plek midden in 
het perceel. Het volgende jaar wordt er weer een ander stuk niet gemaaid, anders krijg je een ruigte. Gefa-
seerd maaibeheer is zeer belangrijk voor insecten. 

Klepelen: Een maaimethode waarbij het maaisel stukgeslagen wordt in kleine delen.

Mulchen: Het gemaaide grasmaaisel in nog fijne stukjes snijden, zodat het als natuurlijke bemesting kan 
dienen.

Mycoloog: Persoon die zich bezighoudt met onderzoek naar zwammen (mycologie) 

Schrale graslanden: Voedselarme, weinig productieve graslanden. Deze bezitten, in tegenstelling tot 
voedselrijke graslanden, een grote diversiteit aan grassen en andere planten.

Stobbe of boomstronk: Het onderste deel van de stam, samen met de wortels, dat overblijft na het 
vellen van een boom.

Verruiging: De verandering van (schrale) graslanden naar soortenarme, ongewenste vegetaties. 

Viltlaag: Een dik opeengestapeld, moeilijk doordringbaar pak dood gras waarvan de onderste laag 
langzaam verteert. 

paddenstoelen@natuurpunt.be E.J.M. Arnolds & M. Veerkamp (2008). Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen. Nederlandse Mycologische Vereniging, Baarn.
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in 
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele 
medewerkers werken voor de bescherming van belangri-
jke leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in 
Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, door 
soorten en leefgebieden te bestuderen en 
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 20.000 
ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 107.000 
families zijn lid van Natuurpunt.




